
    
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

        03 червня  2020 року                      м. Шепетівка                               №   85-2020 р. 

 

           Про міські заходи з підготовки та 
           відзначення Дня міста 2020 року 
 
 

     З метою  збереження історичних, культурних традицій міста, популяризації 
самодіяльного та образотворчого  мистецтва,  реклами товарів промислової продукції, 
народного споживання, вшанування кращих людей  міста, керуючись ст. 42 Закону 
України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” та дотримуючись карантинних 
заходів: 

 

1. Провести  День міста 14 червня 2020 року в он-лайн режимі. 
2. Утворити організаційний комітет із підготовки та відзначення  Дня міста у 

2020 році (додаток №1). 
3. Затвердити план  заходів щодо відзначення Дня міста у 2020 році з 

дотриманням карантинних заходів (додаток №2). 
4. Управлінням та відділам виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

забезпечити виконання зазначених заходів.  
5. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) забезпечити фінансування заходів за 

рахунок коштів міського бюджету, передбачених на проведення державних, 
міських та професійних свят. 

6. Відділу культури (Смірнова О.Г.) профінансувати  заходи згідно кошторису 
(додаток №3). 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови  Н.Стасюк 

 

 

 Міський  голова                                                         М.Полодюк 

 

 

 



Додаток  1 
                                                                                                                    до розпорядження  

 міського голови                                                                                                          
від 03.06.2020 р.№ 85-2020 р.  

          
 
 

Склад оргкомітету з підготовки заходів  та відзначення Дня міста 2020 року  

Стасюк Наталія Василівна – заступник міського голови, голова оргкомітету; 
                                                  Члени оргкомітету: 
Білас Сергій Григорович - начальник управління праці та соціального захисту 
населення; 
Вінницька Тетяна Олександрівна – директор центру  соціальних служб для дітей, 
сім’ї та молоді;     

         Гайдай Алла Олексіївна – начальник  відділу у справах сім’ї та молоді; 
         Гринь Олександр Михайлович - начальник управління економічного розвитку                   
         виконавчого  комітету міської ради; 

Джус Світлана Миколаївна -  начальник відділу культури; 
    Донков Володимир Васильович – начальник відділу містобудування та архітектури          
    виконавчого комітету міської ради; 
    Драпуля Наталя В’ячеславівна - начальник відділу інформаційної діяльності та       
    комунікацій  з громадськістю виконавчого комітету міської ради;                     

Дрищ Василь Олексійович  -   начальник фінансового управління; 
Кішик Людмила Миколаївна  -  начальник організаційного відділу; 
Купрацевич  Катерина Василівна -  начальник служби у справах дітей; 
Новачук Ольга Богданівна -  начальник загального відділу;    
Рачук Василь Іванович   -  керуючий справами виконкому; 
Смірнова Ольга Георгіївна– головний бухгалтер відділу культури; 
Талімончук Вікторія Іванівна -  директор Шепетівського міського будинку культури; 
Тихончук Людмила Іванівна – начальник відділу освіти; 
Ґудзик Юрій Андрійович - начальник управління житлово –комунального 
господарства та з питань регулювання земельних відносин;  
Шайнога Юрій Миколайович - директор Шепетівського ремонтно – експлуатаційного 
підприємства, депутат міської ради; 
Шуляк  Олександр Дмитрович – начальник відділу з питань фізичної культури та 
спорту управління  у справах сім’ї, молоді та спорту. 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                 В. Рачук 

                                                           

 

 

 



                    Додаток  2 
                                                                                                                    до розпорядження  

 міського голови                                                                                                          
                                           від 03.06.2020 р. № 85-2020 р. 

План  заходів 
щодо  підготовки та відзначення Дня міста 2020 р. 

 

   1. Провести засідання оргкомітету з питань підготовки та святкування Дня міста  (з 
дотриманням карантинних заходів). 

29.05.2020 р.        10.00                                                                              Стасюк Н.В.  
  05.06.2020 р.        10.00                     

 
  2. Святкове оформлення  міста, вивішення прапорів. 

    До 14.06.2020 р.                                                                              
                Ґудзик Ю.А. 
                                                                                                                Шайнога Ю.М.  
  

  3.Нагородження кращих людей міста. 
Кішик Л.М. 

 
  4.   Оголосити та  провести в соціальних мережах  поетичне  вітання  « Я люблю своє 
місто»; 

              Драпуля Н.В. 
Шуляк О.Д. 
Джус С.М. 

 
5.  Провести  онлайн пробіг «Shepetivka Run-2020»: 

                                                                                                                     Шуляк О.Д. 
                                                                          Рибак Є.Г. 

Ліщинський С.   
 
 6.  Поновити орнамент на  площі  ім. Т.Г. Шевченка. 
  

До 14.06.2020 р.                                                                           Шуляк О.Д.   
Молодіжна рада 

  
 7. Провести онлайн естафету привітань до Дня міста «Наш рідний край, чарівна 
Шепетівка!»                                                                               

                             Джус С.М.    
                                                                                                                               Талімончук В.Ї. 

Тихончук Л.І. 
 
 

8. Провести  вернісаж  «Мій улюблений куточок рідного міста». 
Вінницька Т.О. 



 
 
 
 

9. Дитяча художня школа: 

-  виставка дитячих робіт «Шепетівка – серце моє»; 
-  виставка робіт вчителів «Шепетівка – корінням старовинна, серцем 
молода». 

Джус С.М. 
Сараєв В.М. 

10.  Дитяча музична школа: «Музичний привіт рідному місту» ( відеоролик).  

Джус С.М. 
Легкий Р.М. 

11. Провести: 

- віртуальна книжкова виставка: «Яке минуле в Шепетівки?..»; 

- відеоролик «Віртуальна путівка до Шепетівки»; 

- віртуальна подорож «Книжкові виставки мандрують Шепетівкою»; 

- фотоколаж «Старі фотографії на стіл розкладу…».  

Джус С.М. 
бібліотеки міста 

 

12. Привітання новонароджених в День міста.                                                               

  Гайдай А.О. 

              14.06.2020 р. 

 

13. Муніципальний оркестр.  Відеоролик «Тобі моє місто натхнення й талант!»  

Джус С.М. 
Кабацій І.І. 

14.  Провести: 

                   -  челендж випускників закладів освіти «Рідне місто в серці назавжди»; 
                   -  фотоестфета в соціальних мережах «Мальовнича Шепетівка»; 

Тихончук  Л.І. 
заклади освіти 

 
  

                                                                                                                                     



15. Підготовити кошторис витрат по організації святкових заходів. 

                  до      05.06.2020 р.                                                                             Кішик Л.М. 
          Джус С.М. 
 

16. Забезпечити фінансування  проведення свята. 

                                                                                                                             Дрищ В.О. 

    

 

 

 

            

Керуючий справами виконкому                                                                  Рачук В.І. 

 

 

Начальник відділу культури                                                                        Джус С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Додаток 3 
 до розпорядження  

 міського голови 
                                                                                                        від  03.06. 2020 р. № 85-2020р 
                                                                                            
 
                     

Кошторис витрат 
на підготовку та проведення 

заходів з відзначення Дня міста 
2020 року 

 

1. Придбання  квітів   =  1250 грн; 

2. Придбання фоторамок  = 1000 грн.; 

3. Придбання подарунків  = 10000  грн.; 
4. Придбання подарунків для переможців онлайн-пробігу  =1600 грн.; 
5. Виготовлення біг-бордів та інформаційних матеріалів = 6000 грн.; 
6.  Розміщення біг – бордів, вивішення прапорів  =3000 грн.; 

 

 

 

 

                                                                  Всього:           22850  грн.  

  

 

Головний бухгалтер відділу культури                                                    Смірнова О.Г. 

 

 Керуючий справами виконкому                                                              Рачук В.І. 

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


